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Tárgy: Júliusi információk 

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők és Túravezetők! 

1.2020.07.04-én 12 órakor lesz a Hajagon lévő Augusztin-pihenőben a 

Természetjáró Kopjafa újra avatása. 5 új név kerül fel a meglévő 27 mellé. Ide 

került át a KDPiros túramozgalom bélyegző helye is. Várjuk a túrázókat. 

2.A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ideiglenes jelzést alakított ki a balatonfüredi 

Jókai-kilátó megközelítésére. A látogatóközpont építkezései tették ezt 

indokolttá. Szervezett túrák alkalmával vegye ezt mindenki figyelembe és 

használja az ideiglenes nyomvonalat. 

3.A Csabrendeki Önkormányzat és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park az 

Agrárminisztérium Zöldforrás programja támogatásával virtuális tanösvényt 

adott át Kőkatlan tanösvény néven. Az útvonal kb.1,5 óra alatt bejárható. Az 

indító tábla az autóbusz megálló mellett van az önkormányzat közelében. A 

nyomvonal kialakításában és a munkában Futó János geológus és Czibula 

György geo-túravezető vett részt az önkéntesekkel együtt.  

4.2020.07.01-től a civil szervezeteknek is kötelező regisztrálni a 

onlineszamla.nav.gov.hu web-oldalon. Ezt csak az cégkapuval rendelkező elnök 

tudja megtenni. Gazdálkodó szervezetként kell megjelölni a szervezetet, 

amelyen az adószámot és a kapcsolattartási csatornákat is közölni kell. Ezután 

lehet csak belépni. Szükséges egy technikai felhasználót is generálni. A 

kulcsgenerálás után kapott kódot kell elmenteni. Ezután lehet az online 

számlázó gombra lépni. Ebben az évben használható még a kézzel írt számla, de 

a vásárló adószámát is rögzíteni kell és 4 napon belül fel kell vinni a rendszerbe. 

Abban az esetben a regisztráció 09.30-ig teljesíthető, ha addig nem adott ki 

számlát. Ha a könyvelő intézi a NAV felé a jelentést, akkor másodlagos 

felhasználóként kell bejelenteni. Ezekről bővebb információ kapható a 

(https://onlineszamla.nav.gov.hu) web-lapon.  

5. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kara által levelező tagozaton indított Természetpedagógia 

szakirányú továbbképzési szak indul. Részletes információk a 

honlapon: http://kpvk.pte.hu/content/termeszetpedagogia-szakiranyu-

tovabbkepzes és Dr. Szemethy László (laszlo.szemethy@gmail.com) 

szakfelelősnél. A jelentkezési lapot a felnottkepzes@kpvk.pte.hu címre várjuk.   
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